
 

     A  SZÖVETSÉGI KAPITÁNY 2009. ÉVI MINŐSÜLÉSI ÉS 

                           FELKÉSZÜLÉSI  PROGRAMJA  

 

 
Rövid- és hosszútávú célkitűzések: 

 

Célkitűzéseink megegyeznek az elmúlt évben leírtakkal. Szeretnénk a Windsorban 

(Anglia ) megrendezendő felnőtt EB-on csapattal részt venni. Sajnos Révész Paulinát 

( aki Dallos Zsófiával együtt már rendelkezik minősüléssel ) nem tudjuk magyar szí- 

nekben indítani, mivel CDIO versenyen vett a múlt évben részt, s az FEI előírásai 

szerint így két éven belül nem változtathat nemzetet. 

Esélye van még Ács Róbertnek és Komjáthy Györgynek a minősülésre, vagyis július 26.-

ig CDI 3* -4*-5* -W –O  versenyen kétszer kell O bírónál 64 %-ot lovagolni. 

 

Hosszútávú  célkitűzés a 2012-es londoni olimpia és az oda vezető út. Ennek első 

állomása a 2010-évi amerikai világjátékok. A 2011 évi EB-ra kell olyan csapatot összeál- 

lítani, akik képesek az olimpiai minősülésre. Erre az időszakra már csúcsra juthatnak a 

most még fiatalabb felnőtt , vagy korosztályos lovasok is ( Szeicz, Sámoly ) 

 

Szintén rövid és hosszútávú célkitűzés, hogy a póni díjlovasaink is rendszeresen részt 

vegyenek a kontinentális versenyeken, s szilárd alapját képezzék a későbbi junior 

keretnek. 

 

 

Junior és Fiatal Lovas Európa Bajnokság: 

 

Helye :Ermelo (Hollandia) 

 

Ideje: 2009.aug.3-9 

 

Junior keret tagok:  Bulyovszky Anna 

 

    Decsi Enikő 

 

    Garai Máté 

 

    Szeredy Patrícia 

 

Fiatal lovasok:  Bertha Lili 

 

    Kafka Nándor 

 

    Sámoly Zsófia 

 

    Szalay Nikolett 

 

Minősülés feltételei junior kategóriában: Ahhoz, hogy ló-lovas páros kvalifikálódjon a 

2009-es Junior EB-on való részvételre, 2008.január 1 után egyszer legalább 60%-ot 

(végeredmény) kell elérnie Junior Csapat vagy Junior Egyéni versenyszámokban CDIJ 

Versenyen, beleértve a 2008-as Junior EB-ot. 



 

Minősülés feltételei fiatal lovas Kategóriában:Ahhoz, hogy ló-lovas páros 

kvalifikálódjon a 2009-es Fiatal Lovas EB-ra, 2008.január 1. után egyszer legalább 60-ot 

(végeredmény) kell elérnie Fiatal Lovas Csapat vagy Fiatal Lovas Egyéni 

versenyszámokban CDIY versenyen, beleértve a 2008-as Fiatal Lovas EB-ot, vagy CDI 

Versenyen Sz.György versenyszámban. Azoknál a lovasoknál, akik 2009-ben 

versenyeznek először Fiatal Lovas kategóriában, a kvalifikációba beleszámít a 2008 évi 

Junior kategóriás minősülés is. 

 

Az EB-ra ajánlott  felkészítő, ill. kötelezően előírt versenyek: 

 

  Páty   CDN-A*-B   márc.7-8. 

 

  Stadl Paura  CDI3*,CDIJYP  ápr.9-13. 

 

  Hidegség  CDNA*-B   ápr. 17-19. 

 

  La Mandria Ol. CDIJYP   máj.2-3. 

 

  Pilisjászfalu  CDN-A*-B   máj.2-3. 

 

  Máriakálnok  CDIJY   máj.29-juni.1. 

 

  Lipica   CDIJYP   juni.4-7. 

 

  Kaposvár  Korosztályos OB  juni.28-28.       

 

A felsorolt versenyek közül a korosztályos OB a válogató verseny, részvétel kötelező a keret 

tagoknak. Válogatásul az OB-on és a felsorolt versenyek közül még kettőn, melyek közül 

legalább egy nemzetközi, mutatott forma szolgál. A szövetségi kapitány dönt arról, hogy a 

legjobb formában lévő együttesek utazzanak az EB-ra. 

 

A felnőtt válogatott 2009 évi feladatai: 

 

-A 2009-évi Windsorban megrendezendő Díjlovagló EB-ra történő minősülés 

 

-A Világkupa Közép Európai Liga versenyein eredményesen szerepelni és minősülni a Liga 

döntőre. Az elmúlt évben Dallos Zsófia minősült a 2009 március 20-21.-e között Varsóban 

megrendezendő  döntőre. 

 

Felnőtt keret tagjai:   Ács Róbert 

 

     Büki József 

 

     Dallos Zsófia 

 

     Kafka Zsófia 

 

     Komjáthy György 



 

     Pachl Péter 

 

     Szokola Csaba 

 

Felnőtt lovasok, akik jelenleg nem rendelkeznek minősült S kategóriás lóval, de a 

továbbiakban számítunk rájuk:     Fonyódi Ildikó 

 

     Horváth Ágnes 

 

     Kiss Bianka 

 

     Kósa Edina 

 

     Szeicz Erika 

 

     Vági Emese 

 

Felnőtt lovasok részére ajánlott hazai minősítő, illetve nemzetközi versenyek: 

 

Páty     CDN-A*-B  márc.7-8.  

 

Stadl-Paura Aut   CDI3*   ápr.9-13. 

 

 Hidegség    CDNA*-B  ápr. 17-19. 

 

Pilisjászfalu    CDN-A*-B  máj.2-3. 

 

 La Madrio  Ol   CDI3*   máj.8-10. 

 

 Máriakálnok    CDI3*   máj.29.-juni.1 

 

 Lipica     CDI3*-W  juni.5-7. 

 

 Achleiten Aut   CDI3*   juni.11-14. 

 

 Mierzecin n.Szczecin Len.  CDI3*   juni.12-14. 

 

 Brno Cseh    CDI3*   juni19-21. 

 

 Pompadour Fr   CDI3*   juli.17-19. 

 

 Marianske Lazne Cseh  CDI3*   aug.21-23. 

 

 Windsor Ang.   Felnőtt EB  aug.25-30. 

 

 Fót     CDI3*   szept.25-27. 

 

 Kaposvár    CDI-W  okt.9-11. 

 

 Weikersdorf    CDI3*   okt.14-18. 

 

 



Póni EB helye: Moorsele  Bel 

                

                Ideje: 2009.juli.29-aug.2. 

 

                 Kerettagok :Bakonyi Lili 

 

                                       Kristóf Réka 

 

Nemzetközi versenyre történő minősülés feltétele : 

 

Nemzetközi versenyre hazai, ausztriai, vagy németországi CDN-A  versenyeken van lehetősé- 

gük a junior, fiatal és póni lovasok számára. A korosztályuknak megfelelő csapat vagy egyéni 

feladatokban kell 61 %-ot teljesíteni ló-lovas párosnak. A minősülés a következő évre nem évül 

el, azonban ha az együttes egy évet kihagy, a minősülést meg kell ismételni. Fiatal lovasoknak 

függetlenül attól kell ezt a szintet teljesíteni, hogy előző évben juniorként mit értek el. 

 

Felnőtt lovasoknak kiskörben az Inter I, míg nagykörben a nagydíj, vagy a nagydíj speciálban 

kell 62%-ot teljesíteni. Abban az esetben , ha egy lovas kiskörben csak a Sz.Györgyben akar 

indulni ( például nagykörös lova mellett fiatal lovát is ki akarja próbálni ), úgy elég ha ebben a 

számban minősül. 

 

Bármely hazai vagy külföldi nemzetközi versenyre történő nevezés a szövetségi kapitány 

feladata. 

 

A szövetségi kapitány kéri a válogatott lovasokat, s azok felkészítő edzőit, hogy a felkészülést 

befolyásoló problémákról, külföldi versenyek eredményeiről értesítsék. 

 

 

Máriakálnok,2009-02-28 

 

 

 

                                                                                               Komjáthy György 

                                                                                              szövetségi kapitány 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


